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  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
  يوليه/ متوز٢٩-٤جنيف، 

  * املؤقت من جدول األعمال١٢البند 
      املنظمات غري احلكومية

تقريــــر اللجنــــة املعنيــــة باملنظمــــات غـري احلكوميـة عـن دورهتـا العاديـة                     
  ٢٠١١لعام 

  
ــاين٣١نيويــــــورك، (     ــانون الثــــ ــاير / كــــ ــباط٩ -ينــــ ــر و / شــــ  / آذار٣فربايــــ

  )٢٠١١ مارس

  موجز  
 كان معروضا على اللجنـــة املعنيـــة باملنظمـــات غري احلكومية يف دورهتـا العاديـة لعـام                
مـارس  / آذار ٣فربايـر ويف    / شـباط  ٩ينـاير إىل    / كانون الثـاين   ٣١ املعقودة يف الفترة من      ٢٠١٠
 مبا فيها طلبـات مؤجلـة مـن          طلبا للحصول على املركز االستشاري،     ٣٥٢ ما جمموعه    ٢٠١١

 املنظمـات غـري احلكوميـة املقدمـة لتلـك     ومــن بيـــن   .٢٠١٠ حىت عام ١٩٩٩دوراهتا من عام 
 منظمـة، وأحاطـت علمـا       ١١٢الطلبات، أوصت اللجنة مبنح املركـز االستـشاري ملـا جمموعـه             

ميـة   منظمة غـري حكو    ٢٣مبنظمة غري حكومية واحدة سحبت طلبها، وأهنت النظر يف طلبات           
 منظمـة ملزيـد مـن النظـر فيهـا يف      ٢١٦لت البـت يف طلبـات    دون مساس بأهلية الطلبات، وأجّ    

وكـــان معروضـــا علـــى اللجنـــة أيـــضا  .٢٠١١مـــايو /دورهتـــا املـــستأنفة الـــيت ســـتعقد يف أيـــار
   مـن تلـك     ٥طلبات جديدة إلعادة تصنيف املركـز االستـشاري؛ وأوصـت باملوافقـة علـى                ١٠
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ة أيـضا يف طلـب واحـد مؤجـل إلعـادة التـصنيف وأوصـت باملوافقـة         ونظـرت اللجنـ   .الطلبـات 
ونظرت اللجنة يف سبع طلبات بتغيري االسـم أحاطـت علمـا بـست منـها       .إعادة التصنيفعلى 

ة إىل ذلــك، كــان معروضــا عليهـــا    إضـــاف .وأجلــت النظــر يف طلــب واحــد للـــدورة املقبلــة     
وريثمـا يـتم    . منها٢١٢ مبا جمموعه تقريرا من التقارير الرباعية السنوات، أحاطت علما ٢٣١

ــى األســئلة املطروحــة، أجّ    ــردود عل ــة نظر تلقــي ال ــة  ١٦ يف هــالــت اللجن ــارير الرباعي  مــن التق
ــابقة ويف   ــة مـــن دورات سـ ــدورة ٣الـــسنوات املؤجلـ ــذه الـ ــة املنظمـــات   . مـــن هـ ومـــن مجلـ

 عرضــــا مــــن ١٣ الــــيت حــــضرت الــــدورة، اســــتمعت اللجنــــة إىل ٢٧احلكوميــــة الـــــ  غــــري
  .نظماتامل تلك

ويتــضمن هــذا التقريــر مــشروعي مقــررين بــشأن املــسائل الــيت تــستدعي اختــاذ اجمللــس    
  .االقتصادي واالجتماعي إجراءات بشأهنا

  :ومبوجب مشروع املقرر األول، سيقرر اجمللس ما يلي  
   منظمة غري حكومية؛١١٢منح املركز االستشاري لـ  )أ(  
   منظمات غري حكومية؛إعادة تصنيف املركز االستشاري لست )ب(  
  مالحظة سحب طلب منظمة غري حكومية واحدة؛  )ج(   
  مالحظة تغري أمساء ست منظمات غري حكومية؛ )د( 
ــن       )هـ(   ــة مـ ــسنوات املقدمـ ــة الـ ــارير الرباعيـ ــا بالتقـ ــة علمـ ــة ٢١٢اإلحاطـ  منظمـ

  حكومية؛ غري
ن  مـ  إهناء النظر يف طلبات من أجل احلصول على املركـز االستـشاري مقدمـة               )و(  

منظمـــة غـــري حكوميـــة دون املـــساس بأهليـــة الطلبـــات نظـــرا لعـــدم رد املنظمـــات علـــى    ٢٣
  .االستفسارات املوجهة إليها خالل دورتني متتاليتني

  .ومبوجب مشروع املقرر الثاين، سيحيط اجمللس علما هبذا التقرير  
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  احملتويات
الصفحة  

ــاملــــسائل الــــيت تتطلــــب مــــن اجمللــــس االقتــــصا -أوال  ــراء أودي واالجتمــ اعي اختــــاذ إجــ
.  هعلي املعروضة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
  ٥

،ستــشارياالركــز امللحــصول علــى لطلبــات الــواردة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ال - ثانيا
.   باسحلالنسم والاتغيري ل و،عادة التصنيفإلو . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  
٢٢

لحصول على املركز االستشاري وطلبـات إعـادة التـصنيفاملقدمة ل طلبات  ال  -ألف     
.املؤجلة من الدورات السابقة للجنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

  
٢٣

 والطلبـــات اجلديـــدةلطلبـــات اجلديـــدة للحـــصول علـــى املركـــز االستـــشاري ا - باء    
. التصنيف إلعادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
٣٣

التقـــارير الرباعيـــة الـــسنوات الـــيت تقـــدمها املنظمـــات غـــري احلكوميـــةاســـتعراض  -ثالثا 
.املركز االستشاري لدى اجمللس ذات . . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . 

  
٤١

ــة  -ألف      ــدمها املنظمــات غــري احلكومي ــيت تق ــة ال ــسنوات املؤجل ــة ال ــارير الرباعي التق
.   املركز االستشاري لدى اجمللس ذات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
٤١

اســتعراض التقــارير الرباعيــة الــسنوات الــيت تقــدمها املنظمــات غــري احلكوميــة -بــاء  
.   املركز االستشاري لدى اجمللس ذات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
٤٣

تعزيز فـرع املنظمـات غـري احلكوميـة التـابع إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة - رابعا 
ــة وصــندوق ال ــة العام ــدعم شــبكة األمــم املتحــدةباألمان ــام ل تربعــات االســتئماين الع

.   اإلقليمية غري الرمسية للمنظمات غري احلكومية . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

٤٤
تنفيـــذ قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي: اســـتعراض أســـاليب عمـــل اللجنـــة -خامسا 

ــة،     ١٩٩٦/٣١ ــي املنظمــات غــري احلكومي ــاد ممثل ــة اعتم ــك عملي ــا يف ذل ــرر، مب  ومق
.١٩٩٥/٣٠٤اجمللس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

٤٥
.  النظر يف التقارير اخلاصة والشكاوى املقدمة من الدول األعضاء - سادسا  . . . . . . . .   ٤٥
.تنظيم الدورة -سابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٥

.  افتتاح الدورة ومدهتا -ألف   . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ٤٥
.  احلضور - بـاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٦
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الصفحة  

.   انتخاب أعضاء املكتب - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٦
.   جدول األعمال - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٦

.   ٢٠١١اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا لعام -ثامنا  . . . . .. . . . . . . . .  ٤٨
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املــسائل الــيت تتطلــب مــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي اختــاذ إجــراء   -أوال   
  املعروضة عليه أو
  

  مشاريع املقررات املعروضة على اجمللس العتمادها    
وصي اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد ت  -  ١

  :لينيمشروعي املقررين التا
  

  مشروع املقّرر األول 
 وطلبات إعادة التصنيف وتغيري االسم، ،طلبات احلصول على املركز االستشاري

 والطلبات اليت أُهني النظر ،والتقارير الرباعية السنوات املقدمة من املنظمات غري احلكومية
  فيها دون املساس بأهليتها

  
  :يقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  :)١( التالية١١٢نح املركز االستشاري للمنظمات غري احلكومية الـ أن مي  )أ(  

  املركز االستشاري العام
  ةمنظمة األمل الدولي

  
  املركز االستشاري اخلاص 

  منظمة الدعامة اخلامسة 
  ستراليا أمنظمة اخلدمات القانونية للسكان األصليني يف غرب 

  شبكة اإلعالم األفريقية 
  مؤسسة رفاه املسنني 

  ظمة أصدقاء بروتكول كيوتو من
  الرابطة املدنية للتربية والبيئة وشؤون اإلقليم 

  مجعية بوركينا فاسو لبقاء الطفل 
  رابطة الشباب الكونغويل من أجل التنمية 

__________ 
  .مبا يشمل الطلبات اجلديدة واملؤجلة على السواء  )١(  
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  رابطة النساء الشموس يف هاييت 
   الرابطة املوريتانية حلقوق اإلنسان

  رابطة رعاة الرنة يف العامل
  وعية للهاتف الورديالرابطة الوطنية التط

  حتالف الرياضيني من أجل السالم 
  منظمة الفجر اجلديد للمرأة والتنمية

  الرابطة التجارية املشتركة لتركيا وأذربيجان
   األطلسية األذربيجانية- منظمة الشباب األوروبية 

  منظمة هبنام داهشبور اخلريية
  مركز بيجنغ للمعونة والبحوث القانونية لألطفال 

  جنغ جتشنغ للمعونة والبحوث القانونية للعمال املهاجرينمركز بي
  مركز اجملتمع العاملي والقانون العاملي
  مركز املساواة يف احلق يف السكن

  جلنة صندوق الطاقة يف الصني
  مؤسسة الصني للتخفيف من حدة الفقر

  مركز االتصال واملعلومات للقوى املاسونية املوقّعة على نداَء ستراسبورغ
   الرفق باملسنني يف أفريقيامؤسسة

  منظمة احلرص على التنمية والبحوث البيئية
  هيئة التنسيق اإلسبانية جلماعة الضغط األوروبية للمرأة

  جملس الطلبة األمريكيني يف املفاوضات الدولية
  معهد دراميه

  شبكة منع املخدرات يف كندا
  مؤسسة إيكوكوسم داينمايكس
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   والسعادةاالحتاد الدويل من أجل اإلميان
  منتدى الزهراء للمرأة املغربية

  مؤسسة تنمية املعرفة سوما فرييتاس
  حتالف االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ

  مؤسسة جمموعة أثينا
  مؤسسة اإليكولوجيا والتنمية

  مؤسسة غراند تريانغل  
  GS1منظمة   

 ية من أجل التنمية ئمعهد املساعدة املا  

 حة الفقر والنهوض حبقوق اإلنسان قيا من أجل مكافمبادرة األلفية لنساء أفري  

  مجعية مشاركة املواطن من أجل العدالة وحقوق اإلنسان  

 الرابطة الدولية للعلوم اإلدارية   

 املنظمة التعاونية الدولية للسالمة اإليكولوجية   

 االحتاد الدويل للرابطات املعنية مبرض الصدفية   

 املرصد الدويل حلقوق اإلنسان  

 الندوة الدولية لضباط الشرطة التنفيذيني   

  منظمة السامري الدويل  

 معهد التضامن الدويل وحقوق اإلنسان   

 مركز اسطنبول للبحوث املتعلقة باملرأة   

  رابطة دعم وتثقيف املرشحات يف االنتخابات  

 جمموعة كينيا لتنمية اجملتمعات احمللية   

 حمللية الريفية منظمة كيكاندوا لتنمية اجملتمعات ا  

  منظمة قيادات  
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  مؤمتر القيادة املعين بصندوق التوعية باحلقوق املدنية  

 منظمة احلياة ألفريقيا   

  املنظمة غري احلكومية لكسب الرزق  

 منظمة النصب التذكاري للمحرقة   

 منظمة منهاج القرآن الدولية   

 حركة مناهضة الفظائع والقمع   

 الرابطة احملمدية   

 بطة الوطنية للعمل املبارك الرا  

 الرابطة الوطنية لبناة املساكن يف الواليات املتحدة األمريكية   

 اجمللس الوطين لسندات ملكية الشعوب األصلية   

  اللجنة االستشارية األمريكية اآلسيوية إلنفاذ القانون يف نيويورك ونيوجريسي  

 صندوق نيال ميلون اخلريي للبلدات   

 “ ليس للبيع ”-الجتار محلة مكافحة ا  

  OceanCareمنظمة أوشان كري   

  املنظمة الوطنية للمتربعني بالدم  

  منظمة أُسر آسيا واحمليط اهلادئ  

 عموم الشبكة األفريقية للمجتمع املدين   

  Patimمنظمة باتيم   

  خطة سومي ساتوا  

 محلة احلفاظ على احلياة   

  منظمة محاية البيئة والنظام اإليكولوجي  

  شبكة النساء  

  منظمة روما زيدنو  
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 مؤسسة رفيدة الصحية   

 مركز التنمية الريفية   

  اجلمعية القسطنطينية العسكرية املقدسة للقديس جورج  

  احتاد مجعيات الشباب السويسري  

 اجلمعية الشعبية للخدمة والتدريب والتثقيف   

  صندوق دعم املبادرات االجتماعية  

 صناعي والتنظيمي مجعية علم النفس ال  

  الرابطة الدولية ألخوات احملبة يف أوروبا  

 بعثة نساء جنوب السودان املسيحية من أجل السالم   

 رابطة سوكارديف   

 املنظمة السودانية لتطوير التعليم   

  شبكة التاميل املسيحية للبث  

  1530 -منظمة األرض   

 " الشراكة من أجل التنمية" أةاملركز الوطين للدراسات واملعلومات اخلاصة باملر  

 مجعية تفكري الشباب املستقلة   

  املؤسسة التركية ألمراض القلب  

 الصناديق اخلريية التركية   

 لتقدمي الدعم اإلنساين واالجتماعي “ أوميد”مركز   

  السويد -صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

 املساعدة املتحدة لألطفال حول العامل   

  اململكة املتحدة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة رابطة  

  عامل التضامن والتنمية  

 ائتالف الرابطة الطوعية للتنمية الزراعية العامة والصحة والتعمري   

  رابطة املنظمات غري احلكومية األملانية املعنية بالتنمية  
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 حركة الشباب املنتصرين   

  سيشو أوديان - و -منظمة فيفيكاناندا سيفاكيندرا   

 منظمة املرأة ضد العنف يف أوروبا   

 منظمة نساء من أجل حقوق اإلنسان، جمموعة النساء العازبات   

 مؤسسة رصد املرأة األفريقية  

 منظمة الرياضة النسائية الدولية   

 االحتاد العاملي ملعاجلة االرهتان باألفيونات   
  

 القائمة

للبحــوث والتعلــيم يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق اهليلــيين “ بــانوس ميالنــوس”معهــد   
 والوقاية من حوادث املرور وخفضها

 االحتاد الدويل لرابطات اخلرباء يف ظاهرة املوت  

 مؤسسة مبادرة ريشبون  
  

 : إعادة تصنيف املنظمات غري احلكومية التالية  )ب(  

 :من املركز اخلاص إىل املركز االستشاري العام  ‘١’

 لتنمية األسرةاالحتاد الدويل   
 اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود  
   منظمة سوالب الدولية   

 :من القائمة إىل املركز االستشاري اخلاص  ‘٢’

 *حة السرطاناالحتاد الدويل ملكاف  
  **ولية للتخطيطالرابطة الد  
    املؤسسة الدولية جلائزة دوق ادنربه  

 
  

  .٢٣لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، باء، الفقرة   * 
  .٢٩لالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثاين، باء، الفقرة   **  
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 :اإلحاطة علما بطلب املنظمات غري احلكومية التالية سحب طلبها  )ج(  

 مركز أغايب الروحي الدويل للحقيقة  
  

  :أمسائهااإلحاطة علما بطلب املنظمات غري احلكومية الست التالية تغيري   )د(  
 مجعية أصدقاء األرض الدوليةدقاء األرض إىل مجعية أص  

 املنظمة الدولية للسالم والتنميةإىل  مؤسسة إيزا للسالم  

  احتاد كوريا للحريات إىل اتمجعية كوريا للحري  

  مؤسسة احلريري للتنمية البشرية املستدامة احلريري إىلمؤسسة   

  املعهد األمريكي للتنظيف مجعية الصابون واملنظفات إىل  

  الرابطة الدولية للعالمات التجارية رابطة الواليات املتحدة للعالمات التجارية إىل  
  

 املـشمولة بـالتقرير الـيت       ٢٠٠٩- ٢٠٠٦سنوات للفتـرة    الـ ة  لرباعيـ اإلحاطة بــالتقارير ا     )هـ(  
 : التاليةات منظم٢٠٥ ـقدمتها الـ

  مركز اليوم الثامن للعدالة  

 مركز الديانات العاملية  

 أهونغمنظمة   

  رابطة العمل من أجل مساعدة األسر املعدومة  

 املعهد اإلسالمي األفريقي األمريكي  

 جلنة اخلدمات األفريقية  

 حركة الشباب األفارقة  

 برامج التبادل الثقايف للخدمة امليدانية األمريكية   

  وكالة تقدمي العون للتعاون التقين والتنمية  

 مؤسسة اخلوئي  

 ة ملهندسي السالمةاجلمعية األمريكي  

 أمريكيون لصندوق األمم املتحدة للسكان  
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 مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان  

 منظمة العفو الدولية  

 اجلمعية الدولية ملكافحة الرق  

  مهندسو حاالت الطوارئ  

  لطب األطفالاألرجنتينيةاجلمعية   

 شبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية  

 نييمركز املهاجرين اآلسيو  

 احتاد اجلمعيات املدنية للتنمية والعدالة   

  مجعية اآلخاء الوطين اهلندي -مجعية األمم األوىل   

 الرابطة النسائية ملناهضة العنف  

 رابطة التنمية البشرية املستدامة  

 الرابطة الدولية ملكافحة الفقر وحتقيق التنمية  

 رابطة اجلمعيات العامة لطالب أوروبا  

 )اليابان(دة واإلغاثة رابطة املساع  

 رابطة الربملانيني األوروبيني للعمل من أجل أفريقيا  

 رابطة قدامى الدبلوماسيني الصينيني  

 رابطة أطباء آسيا   

 رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين  

 الغرفة االقتصادية االحتادية النمساوية  

 لالجئنياملركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة وا/بديل  

 الطائفة البهائية الدولية  

 التحالف املعمداين العاملي  

 جامعة برامها كوماريس الروحية العاملية  
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 مؤسسة أمريكا الربازيلية  

  مؤسسة البناء واإلسكان االجتماعي  
  الرابطة الفيدرالية ملنظمات املسّنني  
  العمل املسيحي يف جمال األحباث والتعليممنظمة   
  ي لصناعة اجملوهراتاالحتاد العامل  
  املؤسسة الكندية للعالقات العرقية  
  املنظمة الكاثوليكية للمعونة الغوثية واإلمنائية  
  مركز قانون وسياسات احمليطات   
   العامل الثالث -مركز أوروبا   
   لألحباث والتوثيق٧٤فرباير /مركز شباط  
  احتاد رعاية الطفل   
  ال العلوم والتكنولوجياالرابطة الصينية للتعاون الدويل يف جم  
  رابطة التعليم الصينية للتبادل على الصعيد الدويل  
  اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان  
  الرابطة الشعبية الصينية للسالم ونزع السالح  
  اللجنة الدولية الحترام وتطبيق امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   
  د املتعلق باألراضيرابطة الكومنولث للمسح واالقتصا  
  جملس الكومنولث لإليكولوجيا البشرية  
  جتمع حقوق اإلنسان  
  مؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات العالقة االستشارية مع األمم املتحدة  
  منظمة دلتا سيغما ثيتا النسائية  
  مجعية املنارة   
  املؤسسة الدبلوماسية  
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  مؤمتر القيادة الدومينيكية  
  )رتبة الوّعاظ( دومينيكان من أجل العدالة والسالمرابطة الرهبان ال  
  مؤسسة أمريكا خالية من املخدرات  
  املنظمة اإلقليمية الشرقية لإلدارة العامة  
  أكورد، مركز التنمية البيئية واملستدامة - إيكو  
  اجمللس املصري للشؤون اخلارجية  
  املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان  
  البيئةاالحتاد األورويب للنقل و  
  مركز التبادل والتعاون ألمريكا الالتينية   
  املنظمة الدولية لصحة األسرة  
  االحتاد األورويب لربات البيوت  
  احتاد املمثلني الوطنيني لتجربة احلياة الدولية  
  احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا  
  مؤسسة شانتال بيا   
  جلنة األصدقاء العاملية للتشاور  
  اسات والبحوث املعنية باملرأةمؤسسة الدر  
  االحتاد العام لنقابات العمال  
  التحالف العاملي لصحة املرأة  
  غرام هبارايت سامييتمنظمة   
   الدويل“غرين بيس”جملس   
   ٧٨ ــجمموعة ال  
  ة ومواطنتها أجمموعة العمل املشترك من أجل حقوق املر  
  منظمة هيليو الدولية  
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  مؤسسة هاف ذا سكاي  
  لصحة على الشبكةمؤسسة ا  
  مؤسسة التراث   
  منظمة األمل من أجل أفريقيا  
  املوارد البشرية مؤسسة تنمية  
  الشبكة الدولية حلقوق اإلنسان  
  مؤسسات اإلمام الصدر  
  املؤسسة اإلمامية الطبية الدولية  
  ٢١ -إنكورفوز  
  املؤسسة اإلندونيسية لرعاية الطفل  
  مهندسو العامل  
  معهد تفويض اإلدارة  
  األسرية معهد السياسة  
  معهد أحباث الطاقة والبيئة  
  معهد التعليم العاملي  
  معهد غوريزيا لعلم االجتماع الدويل  
  دان األمريكية املعين بالسكان والتنميةلالفريق الربملاين للب  
   بروك شيزهومل-الرابطة الدولية للطب يف خدمة األغراض اإلنسانية   
  رابطة القضاة الدولية  
  طة الدولية ألندية الليونزالراب  
  الرابطة الدولية للموانئ واملرافئ  
  الرابطة الدولية ألندية خدمات مجعيات الشبان املسيحية   
  املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة  
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  غرفة التجارة الدولية  
  املنظمة الدولية للسواحل واحمليطات  
  اللجنة الدولية للري والصرف  
  مصاحلة العربية اإلسرائيليةاللجنة الدولية لل  
  اجلماعات الدولية إلحياء األرض  
  اجمللس الدويل للبحوث واالبتكارات يف جمال البناء والتشييد  
  اجمللس الدويل للرابطات الكيميائية  
  اجمللس الدويل جلمعيات التصميم الصناعي   
  ةللوكاالت الطوعياجمللس الدويل   
  ألعمال اخلريية والرعاية االجتماعيةاجمللس الدويل للهيئات اليهودية ل  
  املؤسسة الدولية للطاقة  
   الرتاعات املسلحةيفاالحتاد الدويل لرابطات أسر األشخاص املفقودين   
  اإلنسان لرابطات حقوق االحتاد الدويل   
  االحتاد الدويل لوكاالت التفتيش  
  االحتاد الدويل ملراكز تنمية املستوطنات واألحياء  
  لمحاميات ويل لالدحتاد الا  
  اجلمعية الدولية لإلسعاف األويل  
  الصندوق الدويل للرفق باحليوان  
  الشبكة الدولية للتوعية الصحية  
  املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز  
  الشبكة الدولية للطاقة املستدامة  
  املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات  
   يف جامعة ماكغيلرابطة طالب العالقات الدولية  
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  املؤسسة الدولية للبحث من أجل التنمية  
  اجلمعية الدولية لالتصال بالوسائل املعززة والبديلة   
  اجلمعية الدولية لألطباء من أجل البيئة  
  االحتاد الدويل للدراسات العلمية للسكان  
  االحتاد الدويل لعلـم النفــس   
  املركز الدويل النسائي للدميقراطية  
  ابطة الدولية للكتابة النسائيةالر  
  فريق االتصال للسنة الدولية للمرأة  
  الرابطة الدولية للطالب الشبان الكاثوليكيني   
  “شراع األمل”االحتاد األقاليمي ملساعدة املعوقني عقلياً مدى احلياة   
  الرابطة اإليطالية إلعانة األطفال  
  JMJالصندوق الكندي للطفولة   
   حلقوق اإلنسانجملس جامو وكشمري  
  اجلمعية اليسوعية خلدمة الالجئني  
  الرابطة الدولية للغرف التجارية الصغرية  
  صندوق األطفال أوالً  
  منتدى كيتاكيوشو للمرأة اآلسيوية  
  مؤسسة كيوانيس الدولية  
  مجعية كوريا للحرية  
  املنظمة الكورية الدولية للمتطوعني   
  اجمللس النسائي الوطين الكوري  
  ة الت كريتمنظم  
  احتاد السحاقيات واملثليني يف أملانيا  
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  املركز املقدوين للتعاون الدويل  
  مجعية آباء وأخوان مارينول   
  راهبات مارينول سان دومينيك   
  منظمة تقدمي املساعدة الطبية إىل الفلسطينيني  
  منظمة ميديكو إنترناشيونال  
  منظمة املرأة من أجل املرأة  
  امي القضايا اجلنائيةالرابطة الوطنية حمل  
  املركز الوطين حملاكم الواليات  
  املركز الوطين للتأهيل والتنمية  
  صندوق حقوق األمريكيني األصليني  
  املركز اهلولندي للشعوب األصلية  
  “قرية األرض”شبكة   
  شبكة نساء الشرق والغرب  
  جملس أراضي السكان األصليني يف نيو ساوث ويلز  
  حايا العنفمنظمة الدفاع عن ض  
  منظمة أوكسفام الدولية  
  الربملانيــون من أجـل عمـل عاملـي   
  سفينة السالم  
  أطباء من أجل املسؤولية االجتماعية  
  إنترناشيونالبالن   
  رابطة املعرفة السياسية واألخالقية ذات الصلة باألنشطة االقتصادية  
  مكتب املراجع السكانية  
  املتحدة األمريكيةالكنيسة املشيخية يف الواليات   
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  مؤسسة رينفوريست  
  مؤسسة رينفوريست الدولية  
  منظمة نساء كندا احلقيقيات  
  اهليئة الدولية للتأهيل  
  روفتوبس كندا  
  روزان  
  مؤسسة األنشطة املوسيقية إلنقاذ أفريقيا  
  مجعية راهبات نوتردام املعلمات  
  املسنني اإلسبان للتعاون التقين  مجعية  
  علوم والتكنولوجيا الطبيةمعهد سينها لل  
  منظمة راهبـات الرمحـة يف األمريكتيــن   
  مجعية التشريع املقارن  
  منظمة فرسان معبد القدس العسكرية املستقلة  
  منظمة العمل من أجل البيئة يف تشاد  
  رابطة القديسة ترييزا  
  منظمة طّي الدولية  
  املؤسسة التعليمية الدولية حملبة األطفال  
  راديكايل عرب الوطيناحلزب ال  
   املنتدى العاملي لشبكات اجملتمع املدين- أوبونتو  
  االحتاد الوطين للمرأة التونسية  
   احتاد ربات البيوت بني القارات  
  مرصد األمم املتحدة  
  العاملية رابطة االسربانتو  
  مركز العدالة احلضرية  
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  منظمة فيكاس سامييت للنهوض باملرأة  
  ألصوات احليويةالشراكة العاملية ل  
  ات اإلعاقة املنظورة وغري املنظورةو النساء ذ- وينفيزيبل  
  نساء ضد االغتصاب  
  منظمة املرأة يف جمال القانون والتنمية يف أفريقيا  
  مركز املرأة ملواجهة األزمات  
  مركز رعاية املرأة  
  احلركة االحتادية العاملية  
   لنقابات العماليملاالحتاد العا  
  قل العاملي للمعلوماتمؤمتر الن  
  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب  
  ةالقتصادي السالم والتنميةل يةالعاملاملنظمة   
  لطرقل يةرابطة العاملال  
  لعامل لمنظمة العامل  
 متكني الشبابمن أجل تحالف ال  

  
ــرة       )و(   ــسابقة علــى الفت ــرات ال ــسنوات للفت ــة ال - ٢٠٠٦اإلحاطــة علمــا بالتقــارير الرباعي

  : قدمتها املنظمات السبع التالية اليت٢٠٠٩
  منظمة العفو الدولية  
  مؤسسة التراث  
  التحالف الدويل حلقوق اإلنسان  
  رابطة القضاة الدولية  
  االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان  
  جملس جامو وكشمري حلقوق اإلنسان  
  احلزب الراديكايل عرب الوطين  
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قــد قــررت إهنــاء النظــر يف نيــة باملنظمــات غــري احلكوميــة اإلحاطــة علمــا بــأن اللجنــة املع  )ز(  
ـــ      التاليــة للحــصول علــى املركــز  ٢٣الطلبــات املقدمــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة ال

هــذه املنظمــات، بــالرغم مــن عــدم رد االستــشاري، دون مــساس بأهليتــها، وذلــك بعــد 
الشؤون االقتصادية التابع إلدارة  فرع املنظمات غري احلكوميةثالث رسائل تذكريية من 

واالجتماعية باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة علـى مـدى الـدورتني املتتـاليتني مـن دورات                    
  :اللجنة، على استفسارات وّجهها أعضاء اللجنة إىل هذه املنظمات

  
  نساين لدعاة املذهب اإلالرابطة األمريكية  
  تنميةلابحوث والنساء التونسيات للرابطة   
  ية األشوريةاجلمعية األكادمي  
  مركز مكافحة العنصرية  
  لسياحةلمؤسسة التحالف املسكوين   
  نادي النخبة  
  اجمللس األورويب للطاقة املتجددة  
  ل طفلمنظمة ك  
  غاباتنتجات الية ملندالكاجلمعيات   
  يبونإمؤسسة   
  )الشرقيةاملنطقة الشمالية (االحتاد اهلندي للشعوب األصلية والقبلية   
  لصحة املهاجرين والتنميةاملركز الدويل   
  املبادرة الدولية حلقوق الالجئني  
  منظمة األمل اإليفوارية اخلريية  
  منظمة ناتريبال  
  معهد نداء للبحوث السياسية والعلمية  
  منظمة القوت للجميع  
  علم النفس فيما وراء احلدود  
  مؤسسة خالص أفريقيا  
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  ة يف اليونانغري احلكومية للكنيسة األرثوذكسية  املنظم:تضامن  
  احتاد املنظمات غري احلكومية املعنية باإليدز والتنمية الدولية يف اململكة املتحدة  
  مؤمتر ترسيم النساء  
  زيغنصندوق   

  
  مشروع القرار الثاين  
  ٢٠١١لعام تقرير اللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية عن دورهتا العادية   

  
علمـــا بتقريـــر اللجنـــة املعنيـــة باملنظمـــات يط حيـــاجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي إن   

  .٢٠١١لعام احلكومية عن دورهتا العادية  غري
  

ركــز امللحــصول علــى لطلبــات الــواردة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة  ال  - ثانيا  
  باسحلالنسم والاتغيري ل و،عادة التصنيفإل و،ستشارياال
لـــواردة مـــن املنظمـــات طلبـــات اال مـــن جـــدول أعماهلـــا، ٣نظـــرت اللجنـــة يف البنـــد   - ٢
جلساهتا مـن األوىل إىل     عادة التصنيف، يف    إللحصول على املركز االستشاري و    لاحلكومية   غري

ينـاير  /كـانون الثـاين    ٣١، املعقودة يف الفتـرة مـن        العاشرة ومن الثانية عشرة إىل السادسة عشرة      
  :كان معروضا عليها الوثائق التاليةو .٢٠١١فرباير /شباط ٤إىل 

ــذك  )أ(   ــضمن    م ــام تت ــني الع ــن األم ــاترة م ــد طلب ــى املركــز   لل ةجدي حــصول عل
لـــــدى اجمللـــــس االقتـــــصادي واالجتمـــــاعي منظمـــــات غـــــري حكوميـــــة مـــــن االستـــــشاري 

)E/C.2/2011/R.2و  Add.1-16(؛  
  ؛)E/C.2/2011/R.3(مذكرة من األمني العام تتضمن طلبات إلعادة التصنيف   )ب(  
ــواردة مــن منظ    )ج(   ــة للحــصول علــى   جمموعــة مــن الطلبــات ال مــات غــري حكومي

مؤجلـة مـن الـدورات الـسابقة للجنـة          لدى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي      املركز االستشاري   
  ؛)E/C.2/2011/CRP.1 (٢٠١٠-١٩٩٩أثناء الفترة اليت عقدت 

مذكرة من األمني العام تتضمن طلبات إلعادة التصنيف مؤجلة من الـدورات         )د(  
  ؛)E/C.2/2011/CRP 3(السابقة للجنة 
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مركــز أغــايب الروحــي الــدويل    رســالة مــن املنظمــة غــري احلكوميــة الدوليــة        )و(  
املركــز حــصوهلا علــى  للنظــر يف طلبــها الــذي قدمتــه   سحب بــلجنــة فيهــا اللــغ تب، للحقيقــة

  .االستشاري
  
: ، اسـتعراض طرائـق عمـل اللجنـة        مـن جـدول أعماهلـا     ) ج (٦نظرت اللجنـة يف البنـد         - ٣

، مبــا يف ذلــك عمليــة التــصديق  ١٩٩٦/٣١القتــصادي واالجتمــاعي رقــم تنفيــذ قــرار اجمللــس ا
يف بعـد املـسائل ذات الـصلة،    : ١٩٩٥/٣٠٤ممثلي املنظمات غري احلكومية، قـرار اجمللـس رقـم         

ــسادسة عــشرة  جلــستها  ــر/شــباط ٩املعقــودة يف ال جمموعــة مــن  يهــا وكــان معروضــا عل  .فرباي
  ).E/C.2/2011/CRP.4(سم الاتغيري الطلبات املقدمة من منظمات غري حكومية تطلب 

  
لحـصول علـى املركـز االستـشاري وطلبـات إعـادة التـصنيف              املقدمـة ل  طلبات  ال  - ألف  

  املؤجلة من الدورات السابقة للجنة
لحــصول علــى املقدمــة لطلبــات المــن جــدول أعماهلــا، ) أ (٣نظــرت اللجنــة يف البنــد   - ٤

 الـة مـن الـدورات الـسابقة للجنـة يف جلـساهت            املركز االستشاري وطلبات إعادة التصنيف املؤج     
ــعة  ــشرة   والتاسـ ــة عـ ــن الثانيـ ــرة ومـ ــشرة،   العاشـ ــسادسة عـ ــودة يف إىل الـ ــن ٤املعقـ  إىل ٧ ومـ

ــباط ٩ ــر/شـ ــد،   و .فربايـ ــذا البنـ ــا علـــ مـــن أجـــل النظـــر يف هـ ــان معروضـ ــة كـ ــة الوثيقـ ى اللجنـ
E/C.2/2011/CRP.1.  

  
  اوصى هبالطلبات املُ

ميـنح   مـن الـدورات الـسابقة، أوصـت اللجنـة بـأن              اباهتلطمنظمة أُجلت    ١٨١بني  من    - ٥
انظــر الفــصل ( التاليــة ٥١الـــ املركــز االستــشاري للمنظمــات االقتــصادي واالجتمــاعي اجمللــس 

  :))أ(األول، مشروع املقرر األول، الفقرة 
  

  املركز االستشاري العام
  ألمل الدوليةمنظمة ا  

  
  املركز االستشاري اخلاص

  مسةمنظمة الدعامة اخلا  
  شبكة اإلعالم األفريقية  
  رابطة الشباب الكونغويل من أجل التنمية  
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  العامليف الرنة قطعان رابطة رعاة   
  الرابطة الوطنية التطوعية للهاتف الوردي  
  حتالف الرياضيني من أجل السالم  
  جل املرأة والتنميةأمنظمة الفجر اجلديد من   
  منظمة هبنام داهشبور اخلريية  
  عامليع العاملي والقانون المركز اجملتم  
  ق يف السكن يف احلمركز املساواة  
  مؤسسة الرفق مبسّني أفريقيا  
  هيئة التنسيق اإلسبانية جلماعة الضغط األوروبية للمرأة  
  جملس الطلبة األمريكيني يف املفاوضات الدولية  
  شبكة منع املخدرات يف كندا  
  منظمة ديناميات نظام كوكب األرض  
   لإلميان والسعادةدويلالاالحتاد   
  سسة تنمية املعارف سوما فرييتاسمؤ  
  حتالف االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ  
  مؤسسة جمموعة أثينا  
  GS1 -ابطة املعايري العاملية ر  
  ميةمن أجل التن ئيةااملاملساعدة معهد   
  املنظمة التعاونية الدولية للسالمة اإليكولوجية  
   املعنية مبرض الصدفيةاالحتاد الدويل للرابطات  
  املنظمة الدولية ملراقبة حقوق اإلنسان  
  لضباط الشرطة التنفيذينيالندوة الدولية   
  معهد التضامن الدويل وحقوق اإلنسان  
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  مؤمتر القيادة املعين بصندوق التوعية باحلقوق املدنية  
  منظمة احلياة ألفريقيا  
  حركة مناهضة الفظائع والقمع  
  لمحرقةكاري لالنصب التذمنظمة   
  الرابطة الوطنية لبناة املساكن يف الواليات املتحدة األمريكية  
  اجمللس الوطين مللكية السكان من الشعوب األصلية  
  اللجنة االستشارية األمريكية اآلسيوية إلنفاذ القانون يف نيويورك ونيوجريسي  
  صندوق نيال ميلون اخلريي للبلدات  
  بيعنا لللة لسمح  
  مع املدين لعموم أفريقياشبكة اجملت  
  محلة احلفاظ على احلياة  
  اجلمعية القسطنطينية العسكرية املقدسة للقديس جورج  
  االحتاد السويسري جلمعيات الشباب  
  يؤسسمجعية علم النفس الصناعي وامل  
  الدولية ألخوات احملبة يف أوروباالرابطة   
  عثة نساء جنوب السودان املسيحية من أجل السالمب  
  ة يف السويددوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأصن  
   اململكة املتحدة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةرابطة  
  ةابطة املنظمات غري احلكومية األملانية املعنية بالتنمير  
  ينحركة الشباب املنتصر  
   سيشو أوديان-و أ -نظمة فيفيكاناندا سيفاكيندرا م  
  )روباأو(منظمة نساء ضد العنف   
  الدوليةمنظمة الرياضة النسائية   
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  قائمةال
  الدويل لرابطات اخلرباء يف ظاهرة املوتاالحتاد   

  
  الطلبات املؤجلة    

 انتظـارا لتلقـي   ، غري احلكومية التاليـة ١٠٦الـ ت اللجنة النظر يف طلبات املنظمات       أجل  - ٦
  :٢٠١١لعام ية  العادهتا اللجنة خالل دورا عليهتهاردود على األسئلة اليت طرح

  اهلند لعموم لس املسيحياجمل  
   السياراتيصنعُمالف ئتا  
  مجعية الكتاب املقدس األمريكية  
  ملسؤولية املنظمات غري احلكوميةأموتا   
  مجعية أناندنالل غانيش بودار  
  آسيا حمفزمؤسسة   
  مركز آسيا حلقوق اإلنسان  
  آسيا يف الشعوب األصليةحلف   
  اسي حلقوقاملنتدى اآلسيوي األور  
  )العراق(اجلمعية اخلريية األشورية   
  املؤمتر الوطين اآلشوري  
  ياتمثللل ستراليةألاالرابطة الطبية   
  اجلسور مع منطقة اخلليج دم  
  الرابطة الربيطانية لدعاة املذهب اإلنساين  
  الصحراء الغربيةحقوق اإلنسان يف املكتب الدويل الحترام   
  ملرافق الكهربائيةاملؤسسة الكاريبية خلدمات ا  
  املنظمة الكاثوليكية من أجل حق االختيار، قرطبة  
   املغرب-مركز حقوق اإلنسان   
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  العاملني يف جمال اللوجستيات احلاسوبية يف أحناء العامل غرفة  
  نظمة الدولية ملساعدة األطفالامل  
  ملؤسسة الصينية لتنمية الشباب  
  التضامن املسيحي العاملي  
  نية لعائالت املفقودين باجلزائرالتنسيقية الوط  
  ملنظمة اهلندية لإلصالحياتا  
  لتنمية الدوليةاجملس   
  منظمة إجياد املوارد من أجل التمكني الفعلي  
  يةألسلحة الصغرية الدفاع لاجمللس االستشاري  
  البوذية درم رابطة جبال دارما  
  “مداكو”عية باذري احلبوب مج  
   مرفق بويز-منظمة اإلدارة البيئية لتحسني أسباب املعيشة   
  نصافمعهد اإل  
  لسالم الدويللمركز إيريفنا   
  الحتاد األورويب لدعاة املذهب اإلنساين  
   رابطة االحتاد األورويب يف الواليات املتحدة  
  األوروبية للرقائق امللصقة بالنوافذ الرابطة  
  “من أجل األرض”سسة غايا مؤ  
  “ألفق اإلنساينمن أجل ا” ةسسمؤ  
  “احلرية اآلن”منظمة   
  املنتدى العاملي للموسيقى والرقابة: منظمة فرمييوز  
  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اهلند GGS معهد  
  ساعدة كولومبيام  
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  إليدزاملكافحة عاملي  التحالفال  
   والسالمةحبماألسرة العاملية لل  
   امؤسسة الطاو العظيم يف أمريك  
  مؤسسة األطلس الكبري  
  حقوق اإلنساندار مؤسسة   
  املنظمة الدولية للمتعبدين األخيار  
  نديرا غاندي الوطنيةإمؤسسة   
  وروبيةاأل يةاهلند غرفة التجارة والصناعة  
  شريعة نوحمعهد   
  األسلحة الصغريةاملعنية بشبكة العمل الدولية   
  احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية  
  اد الدويل جلمعية سانت فنسنت دي بولاالحت  
  اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان  
  الداليتمع جمتمع الشبكة الدولية للتضامن   
   الدويل للشباب الليربايلالفتئاال  
  املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية  
  املعهد الدويل إلدارة األمن والسالمة  
  قضاء األحداثلاملرصد الدويل   
  املثلينيات ومثليللالرابطة الدولية   
  املنظمة الدولية ملساعدة الضحايا  
  الرابطة الدولية لقساوسة السجون  
  الرابطة الدولية للقراءة  
  نيكبار احملامني الدولي مشروع  
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  تهمقوق األقليات وتنميحلصفهان منظمة أ  
  مبادرة شعبية حلقوق اإلنسان: جانانييتمنظمة   
  اجمللس الكشمريي األمريكي  
  املعنية بتوفري األموال ملساعدة الالجئني يف كوريا الشماليةملنظمة ا  
  منظمة شركاء من أجل احلضارة العاملية  
  نادي كريتياناند لليونسكو، جامشدبور  
  سترايلاألقانون الجملس   
  مركز موهابودي الدويل للتأمل  
  وراء احلدودفيما وسطاء   
  منظمة عامل بال حروب  
  ن أجل حقوق اإلنسانمنظمة عائالت ضحايا القتل م  
  املنظمة األهلية لتعليم احلاسوب وتوفري املأوى والرعاية االجتماعية، راولبندي  
  فنلنداللمرأة يف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي   
  العامل اجلديد لألمل منظمة  
  منظمة بابولنغ مونيشاسان دارماشاكرا سانغ  
  بناة السالم  
  ناسمركز حياة ال  
  الدويل حلقوق اإلنسانبرنامج القانون   
  ةياالجتماعية والثقافوملرأة االقتصادية احبقوق عين الربنامج امل  
  مشروع نيجرييا األخضر  
  منظمة رد املظامل  
  منظمة الكنائس العاملية للتوعية من أجل اإلصالح  
  الساحلمؤسسة   
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  خطراملعرضني للشبكة العلماء   
  البحث عن أرضية مشتركةمنظمة   
  ت املتحدة املعين باملعلومات والتثقيف يف جمال اجلنسلواليا اجملس  
  اجلماعة الدولية للمحامني املدافعني عن حقوق اإلنسان  
  ألمريكتنياالرابطة الدولية ألخوات احملبة يف   
  جملس السالم العاملي سري سوامي مادهافاَنندا  
  منظمة طلبة من أجل سياسة رشيدة يف جمال املخدرات  
  لسودانيات من أجل السالممنظمة األمهات ا  
  املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري  
  منظمة ِثن أند هاي  
  منظمة الشاهد  
  منظمة األرامل من أجل السالم عن طريق الدميقراطية  
  الشبكة النسائية العاملية للحقوق اإلجنابية  
  مؤسسة أتباع تاهتاغاتا األمسى البوذية العاملية للسالم  
  غبوياإلللغة  املؤمتر العاملي  
  ة للمراحيضنظمة العامليامل  
  رابطة ييل للعالقات الدولية  
  )الواليات املتحدة األمريكية (ليوغا يف احلياة اليوميةا  
  ٨. منظمة إي  

  
 الرابطة الدولية للمثليات واملثليني 

يف الطلــب  ٢٠١١فربايــر /  شــباط٤ يف ملعقــودةنظــرت اللجنــة يف جلــستها العاشــرة ا   - ٧
 . الدولية للمثليات واملثليني، الرابطة دمت به املنظمة غري احلكوميةالذي تق

إىل اختـاذ قـرار     اللجنـة    ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة          الذي أيده  ودعا ممثل بلجيكا    - ٨
وشـدد علـى أن أعـضاء اللجنـة          .أثناء اجللـسة بـشأن طلـب الرابطـة الدوليـة للمثليـات واملثلـيني              
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طرحـت عليهـا منـذ أن        ت للنظر يف ردود املنظمة على األسـئلة الـيت         كان لديهم متسع من الوق    
وذكر ممثل السودان أن اللجنـة ال تـزال تنتظـر أن             . سنوات ١٠قدمت طلبها للمرة االوىل قبل      

 استفـسر ممثـل املغـرب     و. ية رداً على االستبيان الذي زودت به اللجنة       متقدم املنظمة غري احلكو   
 مـسائل    هنـاك  عـن إمكانيـة التـصويت علـى طلـب فيمـا ال تـزال               ، ألسباب إجرائيـة   من األمانة، 

 . يبت فيها بعد بشأن منظمة ما مل

 مــعدون مزيــد مــن اإلبطــاء وذكــر ممثــل بلجيكــا أنــه يطلــب التــصويت علــى الطلــب     - ٩
وذكـر ممـثال بلجيكـا والواليـات         . أعرب عنها أعضاء اللجنة    ختلف املواقف اليت  احترامه التام مل  

ة أهنمــا يعتقــدان بــأن املنظمــة غــري احلكوميــة ردت بــصورة وافيــة علــى مجيــع  املتحــدة األمريكيــ
صول علـى  األسـئلة لـيس احلـ   طـرح املزيـد مـن    الغـرض مـن     أن  بـ املسائل الـواردة يف االسـتبيان و      

 أكد ممثل الواليات املتحـدة بـأن اللجنـة    كما. املزيد من املعلومات بل تأخري عملية اختاذ القرار      
 ومغـايري   زدوجـي امليـل اجلنـسي     واملثلـيني وم  ملثليـات   لدفاع عن حقوق ا   ال ينبغي أن تستخدم ا    

كعامــل إلســقاط األهليــة لــدى نظرهــا يف مــنح منظمــة غــري حكوميــة املركــز   انية اهلويــة اجلنــس
ودعا ممثل السودان الـذي كـرر موقفـه بعـدم اختـاذ أي إجـراء                 .االستشاري أم عدم منحها إياه    

 يف  لى جـواب شـاف مـن املنظمـة إىل عـدم اختـاذ إجـراء               ما دامت هناك أسئلة تنتظر احلصول ع      
 .يتعلق مبقترح ممثل بلجيكا ما

 مـن النظـام الـداخلي للمجلـس االقتـصادي           ٥٠ بالقاعدة   مستشهداًوذكر أمني اللجنة      - ١٠
وإذا اعتمـد    .عـدم اختـاذ إجـراء     ب  االقتـراح  نه مـن الـضروري التـصويت أوالً علـى         أواالجتماعي  

الرابطــة الدوليــة  طلــب النقــاش بــشأنتأجيــل  الــسودان، فــسوف يــتم  بــه الــذي تقــدماالقتــراح
  .ةؤجلطلب هذه الرابطة مدرجاً على قائمة الطلبات املمع بقاء للمثليات واملثليني 

 عدم اختاذ إجـراء فيمـا        اقتراح ثال الواليات املتحدة األمريكية وبلغاريا على     واعترض مم   - ١١
  .حهلذا االقتراأعرب السنغال عن تأييده 

 مقابـــل ت أصـــوا٩ عـــدم اختـــاذ إجـــراء بتـــصويت مـــسجل بأغلبيـــة   اقتـــراحواعتمـــد  - ١٢
وكانــت نتيجــة  .أصــوات وامتنــاع عــضو واحــد عــن التــصويت وتغيــب اثــنني مــن األعــضاء ٧

  : التصويت كما يلي
  

 :املؤيدون

ــصني،        ــسودان، والــ ــسنغال، والــ ــدي، والــ ــستان، وبورونــ ــي، وباكــ ــاد الروســ االحتــ
 . ، واملغرب، ونيكاراغوا) البوليفارية- مجهورية( فرتويالو
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 :املعارضون

  .سرائيل، وبلجيكا، وبلغاريا، وبريو، وتركيا، واهلند، والواليات املتحدة األمريكيةإ  
  

 :املمتنعون

 .  قريغيزستان    

 : الغائبون

  .كوبا وموزمبيق  
  

يهما صــوتا تأييــداً  أن وفــد) البوليفاريــة-مجهوريــة (فرتويــال وذكــر ممــثال نيكــاراغوا و  - ١٣
فيما ذكرت ممثلـة نيكـاراغوا أيـضاً أهنـا علـى اسـتعداد للتوصـية مبـنح                   قتراح ألسباب إجرائية  لال
 . ستشاري هلذه املنظمة غري احلكوميةاالركز امل
  

 ) ساس باهليتهااملدون (الطلبات اليت أهني النظر فيها 

ــ/ شــباط٩املعقــودة يف  ١٦قــررت اللجنــة يف جلــستها   - ١٤  ،ساس باألهليــةاملــ دون ،رفرباي
مل تقــدم رداً علــى أســئلة اللجنــة بــالرغم مــن   منظمــة غــري حكوميــة٢٣يف طلبــات   النظــرإهنــاء

 ،انظـر الفـصل األول    (  .الرسائل التذكريية الثالث اليت أرسلت إليهـا خـالل دورتـني متعـاقبتني            
 ). )ز(، الفقرة مشروع املقرر األول

  
 الطلبات املسحوبة 

 الفـصل   انظـر (طلب منظمة غري حكومية واحدة سـحب طلبـها          بلجنة علماً   أحاطت ال   - ١٥
  ). )ج( الفقرةاألول، مشروع املقرر األول، 

  
  سم الطلبات بتغيري اال

منظمـات  سـبع    يف طلبـات   فربايـر / شـباط  ٩ املعقـودة يف     ١٦نظرت اللجنة يف جلستها       - ١٦
مـاً بطلبـات     وأحاطـت عل   E/C.2/2011/CRP.4 الوارد يف الوثيقـة      على النحو غري حكومية لتغيري    

 )).د( الفقرةالفصل األول، مشروع املقرر األول، انظر (ست من تلك املنظمات 

النظـر يف    ٢٠١١مايو  /ويف اجللسة نفسها، أرجأت اللجنة إىل دورهتا املستأنفة يف أيار           - ١٧
 :ه املنظمة التالية لتغيري امسهاالطلب الذي تقدمت ب

إىل ) ٢٠٠٥يف عــام  املركــز االستــشاري اخلــاص ة علــىحاصــل(النــادي النــسوي مــن   
  ةاملبادرة النسوية القوقازي
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 والطلبـات اجلديـدة إلعـادة       لطلبات اجلديدة للحصول على املركز االستـشاري      ا  -باء   
  التصنيف

من جدول أعماهلـا، الطلبـات اجلديـدة للحـصول علـى            ) ب (٣نظرت اللجنة يف البند       - ١٨
ثيقـــة  يف الوالـــواردعلـــى النحـــو ات اجلديـــدة إلعـــادة التـــصنيف، املركـــز االستـــشاري والطلبـــ

E/C.2/2011/R.2  وAdd.1-16،      ــة، ومــن ــة إىل الثامن ــة مــن الثالث ــسات اللجن وذلــك خــالل جل
 فربايـر / شـباط  ٣  إىل ١ املعقودة يف الفتـرة مـن     ،  السادسة عشرة   اجللسة  إىل الثالثة عشرة اجللسة  

 .فرباير/شباط ٩و  ٨ ويف
  

  قبوهلايدة املوصى بالطلبات اجلد

 أوصت اللجنـة بـأن ميـنح       طلباً،   ١٧١بني الطلبات اجلديدة الواردة البالغ جمموعها       من    - ١٩
، الفـصل األول  انظـر (  منظمـة  ٦١إىل املنظمات التالية البالغ عـددها        املركز االستشاري    اجمللس

 )):أ(شروع املقرر األول، الفقرة م
  

 املركز االستشاري اخلاص

  دمات القانونية للسكان األصليني يف غرب أستراليا منظمة اخل  
 مؤسسة رفاه املسنني   

 أصدقاء بروتوكول كيوتو   

 رابطة التربية املدنية والبيئة وشؤون اإلقليم   

   مجعية بوركينا فاسو لبقاء الطفل  
 ابطة املوريتانية لتعزيز القانونالر  

 رابطة النساء الشموس يف هاييت   

  التركية بيجانيةتجارية األذررابطة األعمال ال  

  األطلسية األذربيجانية -منظمة الشباب األوروبية   

   للمعونة والبحوث القانونية لألطفالغمركز بيجن  
  زيشنغ للمعونة والبحوث القانونية للمهاجرين نغمركز بيج  

 مركز االتصال واملعلومات للقوى املاسونية املوقعة لنداء ستراسبورغ   

  الطاقة يف الصني جلنة صندوق  



E/2011/32 (Part I)
 

34 11-25342 
 

  املؤسسة الصينية للتخفيف من حدة الفقر   
 احلرص على التنمية والبحوث البيئية   

 معهد دراميه   

  منتدى الزهراء للمرأة املغربية   
 مؤسسة اإليكولوجيا والتنمية   

 مؤسسة غراند تراينغل  

  نسان والنهوض حبقوق اإلالفقر مبادرة األلفية لنساء أفريقيا من أجل مكافحة   
 مجعية مشاركة املواطن من أجل العدالة وحقوق اإلنسان   

  الرابطة الدولية للعلوم اإلدارية   
 منظمة السامري الدويل   

 مركز اسطنبول للبحوث النسائية   

  رابطة دعم وتثقيف املرشحات يف االنتخابات   
 جمموعة كينيا لتنمية اجملتمعات احمللية   

  يف كيكاندواية اجملتمعات الريف تطويرمنظمة  

  قياداتمنظمة   

 املنظمة غري احلكومية لكسب الرزق   

  منظمة منهاج القرآن الدولية   
 الرابطة احملمدية   

 الرابطة الوطنية للعمل املبارك   

 منظمة رعاية احمليطات   

 املنظمة الوطنية للمتربعني بالدم   

  منظمة أسر آسيا واحمليط اهلادئ   
 رابطة باتيم   
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  ساتوا خطة سومي  

  يمنظمة محاية البيئة والنظام اإليكولوج  
 شبكة النساء   

 منظمة روما زيدنو   

 مؤسسة رفيدة الصحية   
 مركز التنمية الريفية   
  اجلمعية الشعبية للخدمة والتدريب والتثقيف   
 صندوق دعم املبادرات االجتماعية  
 رابطة سوكارديف   
  املنظمة السودانية لتطوير التعليم   
 املسيحية للبث تاميل ال شبكة  
 ١٥٣٠منظمة األرض   

  “الشراكة من أجل التنمية”املركز الوطين للدراسات واملعلومات اخلاصة باملرأة   

 الرابطة املستقلة لالهتمام بالشباب  

 الصناديق اخلريية التركية منظمة   

 املؤسسة التركية ألمراض القلب   

  جتماعيلتقدمي الدعم اإلنساين واال“ أوميد”مركز   
 منظمة الغوث املتحد ألطفال العامل   

 عامل التضامن والتنمية   

 ائتالف الرابطة الطوعية للتنمية الزراعية العامة والصحة والتعمري   

 مؤسسة رصد املرأة األفريقية   

  منظمة النساء للدفاع عن حقوق اإلنسان، جمموعة النساء العازبات  

  شبه األفيونية ادتعاطي املو عاملي لعالماالحتاد ال  
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  القائمة
 اهليليين للبحوث والتعليم يف جمال السالمة علـى الطـرق والوقايـة مـن      “بانوس ميلوناس ”معهد  

   حوادث املرور وخفضها
 مؤسسة مبادرة ريتشبون 

  
  ؤجلةالطلبات امل

ريثمـا تتلقـى ردوداً علـى     منظمـة غـري حكوميـة       ١١٠ت اللجنة نظرها يف طلبـات       جلأ  - ٢٠
 :٢٠١١خالل دورهتا العادية املستأنفة لعام عليها تها طرح أسئلة

  
 مؤسسة حتسني ظروف احلياة   

 مؤسسة مكافحة اإليدز يف الشرق والغرب   

 مؤسسة أبيبيمان   

 منظمة التوعية واجلديد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

  نشطاء العمل املسيحي من أجل حقوق اإلنسان يف شابوندامنظمة   
 لتبادل اإلمنائي يف أفريقياشبكة ا  

  شبكة أفريقيا اإلمنائية لأللفية  

 وكالة التنمية املستدامة يف كوت ديفوار   

 شبكة إعانة األطفال   

  رابطة متكني وتطوير مجيع النساء   
 مؤسسة منتدى التحالف   

  االحتاد الدويل ملتعهدي اإلمداد باملياه التابعني للقطاع اخلاص   
  لرجال األعمال الكولومبينيالرابطة الوطنية   

 الرابطة البنمية للسماسرة ومطوري العقارات   

  البحر األبيض املتوسطسيدات األعمال يف منطقة  منظماترابطة  

  احلرب  رابطة النساء املتضررات جراء  
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 مجعية التنمية املستدامة   

 مركز النساء املستقالت   

 مؤسسة بايدري   

 عاية تول االستئماين للراصندوق ب  

  حريات املدنيةلل  كولومبيا الربيطانيةرابطة  
  السودان -اجلمعية اخلريية لسيدات األعمال واملشتغالت باملهن الفنية   

 منظمة الكامريون، األرض اجلديدة   

  يف العاملمنع القتلمركز   

 مركز حقوق اإلنسان   

  مركز القانون الدويل للتنمية املستدامة   
 تركة للبحوث والبيئة واجلودة دائرة املبادرة املش  

 مؤسسة تشايلد لينك   

  قوق اإلنسان للطفل يف ألبانياح مركز  
  اجملتمع املدين للدعوة يف اجملال التشريعيمركز   
 صندوق كراويل للطفولة   

  االحتاد املسكوين ألبناء القسطنطينية   
 معاً من أجل مكافحة اإليدز   

 فريق دعم البيئة   

  قمة األمم األوىل  

 مؤسسة املستقبل   

 مؤسسة أفريقيا احلرة   

  إىل احلقاألمماملؤسسة األرجنتينية لطريق   

 مؤسسة مامونال   
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 مؤسسة البلد احلر   

  الروابط بني اجلنسني  
  منظمة غيب فارتا مانش   
  مؤسسة التكنولوجيا احلديثة يف الكامريون   
  املبادرة العاملية ملناشدة الضمري   
  لخرباء االقتصاديني املنتدى العاملي ل  
  الشبكة العاملية للتركيز على احلياة   
  املنظمة العاملية لتمكني اإلنسان وحقوق اإلنسان   
  ) املشروع األفريقي(مؤسسة غودوينغ أوسونغ الدولية   
  صندوق إدخال السرور على القلوب  
  مبادرة فيينا للمثليني واملثليات   
  أسيوطمجعية حقوق اإلنسان لتنمية اجملتمع ب  
  مركز موارد قانون حقوق اإلنسان  
  ) موقع املنظمة غري احلكومية(رابطة القرن األفريقي حلقوق اإلنسان   

    منظمة حقوق اإلنسان اآلن     
  صندوق هانت للبدائل  
  برنامج إلنغويسي أفيا   
  مركز إنديرا غاندي للتربية املتكاملة   
   الكحولية املركز الدويل للسياسات املتعلقة باملشروبات  
  مركز توثيق حقوق اإلنسان يف إيران   
  مؤسسة التدريب املهين يف األردن   
  احتاد املرأة األردنية   
  ائتالف كارات   



E/2011/32 (Part I)  
 

11-25342 39 
 

  كرمان راد منظمة   
  نقابة احملامني الكورية   
  مجعية كوشالك للرعاية االجتماعية   
  رابطة حمامي الدفاع عن احملامني   
  هنية أكادميية احلياة للدراسات امل  
  مبادرة الصحة العقلية لألفارقة يف حاالت األزمات   
  منظمة ميكروبيز  
  حركة الشركات الصناعية والتجارية ذات البعـد اإلنساين  
  املنطقة اجلنوبية الغربية : اجمللس الوطين للمدافعني عن حقوق الطفل، نيجرييا  
  اجلمعية الوطنية للتنمية الريفية   
  “  األنشطة التعليمية واخلرييةعصر جديد لدعم”مبادرة   
  حركة نساء دلتا النيجر من أجل السالم والدميقراطية   
  التحالف من أجل حقوق اإلنسان  
  معهد التنمية ما وراء البحار   
  الرابطة الدولية لزماالت السجون   
  منظمة البحوث يف جمال السياسات   
  مؤسسة الطب احلقيقي   
  شبكة حقيقة املعونة   
  نمية اجملتمعات الريفية برنامج ت  
  منظمة التنمية الريفية   
  منظمة النهوض بالتعليم يف كوت ديفوار   
  مؤسسة ستري للتنمية االجتماعية والتكنولوجيا والتربية والبيئة والبحوث   
  مؤسسة التعديل الثاين   
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  منظمة تيسري التنمية باجملهود الذايت   
  مركز شانتا التذكاري للتأهيل   
  هراتغار للبيئة مجعية شو  
  منظمة التآخي النسائية   
  منظمة سكايان اخلريية   
  املنظمة الدولية للتنمية االجتماعية   
  مجعية النهوض باإلنسان ومتكني احملرومني  
  مجعية حبوث مناء الطفل   
  الشبكة الصومالية النتفاع اجملتمعات احمللية   
  منتدى جنوب آسيا للبيئة   
  عمال اخلريية صندوق سري للبحوث واأل  
  نيالصيادمنظمة   
  شبكة تدريب املرأة   
  الصندوق االستئماين لسبل العيش املستدامة  
  أوديامامنظمة   
  منظمة سقف لبالدي   
  االحتاد الدويل للمسافرين   
  فريق الرعاية   
  مركز مؤسسة السالم يف غرب أفريقيا   
  مركز جمموعة العالج يف مقاطعة كيب الغربية   
   املرأة للبحوث والوثائقمركز أنصار  
  جملس الصحافة العاملي   
  حنن الشباب نكترث  
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  مؤسسة جسر الشباب   
  التحالف من أجل متكني الشباب  

  
  طلبات إعادة التصنيف    

فرباير، بعـد أن نظـرت     /  شباط ٧املعقودة يف   احلادية عشرة،   قررت اللجنة يف جلستها       - ٢١
علـى النحـو    احلصول على املركز االستشاري،     منظمة إلعادة تصنيفها من أجل     ١١يف طلبات   

 أن توصي بإعادة تـصنيف ثـالث   ،E/C.2/2011/CRP.3 و E/C.2/2011/R. 3الوارد يف الوثيقتني 
من تلك املنظمـات مـن املركـز االستـشاري اخلـاص إىل املركـز االستـشاري العـام وثـالث مـن                       

روع املقــــرر األول، انظــــر الفــــصل األول، مــــش(القائمــــة إىل املركــــز االستــــشاري اخلــــاص  
  )).ب( الفقرة
ستـشاري للمنظمـات     النظر يف مـسألة إعـادة تـصنيف املركـز اال           تأجيلوقررت اللجنة     - ٢٢

  :اخلمس التالية
  وكالة دار العهد   
  املنظمة الدولية لرعاية األسرة  
  االحتاد الدويل للهيئات واالحتادات القنصلية   
  الصغريةالغرفة الرابطة الدولية للغرف التجارية   
  رابطة الواليات املتحدة للعالمات التجارية   

  
ويف ما يتعلـق باالحتـاد الـدويل ملكافحـة الـسرطان، قـررت اللجنـة، بعـد أن نظـرت يف                        - ٢٣

 من دورات سابقة للجنة، أن توصـي        جلطلب املنظمة من أجل إعادة تصنيف مركزها الذي أُ        
  .اخلاصبإعادة تصنيفها من القائمة إىل املركز االستشاري 

  
اســـــتعراض التقـــــارير الرباعيـــــة الـــــسنوات الـــــيت تقـــــدمها املنظمـــــات   - ثالثا  

  احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس  غري
  

التقـــارير الرباعيـــة الـــسنوات املؤجلـــة الـــيت تقـــدمها املنظمـــات غـــري احلكوميـــة     -ألف   
  املركز االستشاري لدى اجمللس ذات
 ،فربايـر / شـباط  ٧ املعقـودة يف     احلاديـة عـشرة،    جلـستها    كان معروضـاً علـى اللجنـة يف          - ٢٤

ــها   ٢٣مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن جمموعــة مؤلفــة مــن      ــسنوات قدمت ــاعي ال ــراً رب  تقري
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ــرة        ١٩ ــشطتها خــالل الفت ــدى اجمللــس عــن أن ــشاري ل ــة ذات مركــز است منظمــة غــري حكومي
ومـن بـني    ). E/C.2/2011/CRP.2( النظر فيها من دورات سـابقة للجنـة          جل وأُ ٢٠١٠-١٩٩٩

اً بـــسبعة منـــها واردة مـــن  تقريـــراً، أحاطـــت اللجنـــة علمـــ ٢٣تلـــك التقـــارير البـــالغ عـــددها  
  :التالية املنظمات
  )٢٠٠٧ -٢٠٠٤(منظمة العفو الدولية   
  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(مؤسسة التراث   
   )٢٠٠٦-٢٠٠٣(شبكة اإلنترنت حلقوق اإلنسان   
  )٢٠٠٧-٢٠٠٤(رابطة االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان   
   )٢٠٠٨-٢٠٠٥(احتاد الصحفيني الدويل   
  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥(جملس جامو وكشمري حلقوق اإلنسان   
  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(احلزب الراديكايل عرب الوطين   

  
 النظـر يف التقـارير الرباعيـة الـسنوات البـالغ عـددها              تأجيـل وقررت اللجنـة أن تواصـل         - ٢٥
ثـنيت عـشرة التاليـة ريثمـا تتلقـى ردهـا            ظمات اال  من دوراهتا السابقة للمن    تأجل تقريراً اليت    ١٦

  : على األسئلة اليت طرحتها عليها اللجنة
  

ــسيحية      ــة املــ ــة الدميقراطيــ ــة الدوليــ )/ ٢٠٠١-١٩٩٨( ، )١٩٩٧-١٩٩٤( املنظمــ
   )٢()٢٠٠٤-٢٠٠١(منظمة دميقراطيي الوسط الدولية 

  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤( التحالف العاملي إلشراك املواطنني   
  )٢٠٠٦ -٢٠٠٣(بيت احلرية   
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(منظمة رصد حقوق اإلنسان   
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(احتاد الصحفيني الدويل   
  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(الشبكة الدولية لليرباليات   
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(، )٢٠٠٤-٢٠٠١(املعهد الدويل للصحافة   

__________ 
-١٩٩٨ والفتـرة    ١٩٩٧-١٩٩٤قامت منظمـة الدميقراطيـة املـسيحية الدوليـة الـيت قـدمت تقـارير عـن الفتـرة                      )٢(  

  .٢٠٠٤-٢٠٠١راً عن الفترة  بتغيري امسها إىل منظمة دميقراطيي الوسط الدولية اليت قدمت تقري٢٠٠١
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  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(االحتاد الدويل للشباب االشتراكي   
  ) ٢٠٠٣-٢٠٠٠(اجمللس الوطين للمرأة التايلندية   
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(  الدولية “مراسلون بال حدود”منظمة   
  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(، )٢٠٠٤-٢٠٠١(مجعية الشعوب املعرضة للخطر   
  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(املؤمتر الكروايت العاملي   

  
 املعقـــودة يف احلاديـــة عـــشرة،وقـــدم ممثـــل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، يف اجللـــسة   - ٢٦
ــرر لكــي تنظــ   /شــباط ٧ ــشروع مق ــر، م ــد    فرباي ــار البن ــة يف إط ــه اللجن ــن جــدول  ) أ (٤ر في م

األعمال، التقارير الرباعية السنوات املؤجلة اليت تقـدمها املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز                 
ــاعي           ــالتقرير الرب ــاً ب ــة علم ــه اإلحاط ــذي ســوف جتــري مبوجب ــس، وال ــدى اجملل ــشاري ل االست

وذكـر ممثـل كوبـا أنـه يرغـب          .  سـنتني  النظر فيه ملـدة   جل  السنوات ملنظمة العفو الدولية الذي أ     
 ذلـك  النظـر يف  تأجيـل مواصـلة  يف تلقي ردود على األسئلة املطروحة مع أنه ال يرغـب           يف  أوالً  
واتفق أعضاء اللجنة بعد التـداول علـى رفـع اجللـسة لفتـرة وجيـزة مـن أجـل النظـر يف                       . التقرير

وأحاطـت اللجنـة    . مث تعميمهـا  املعلومات املتاحة علـى موقـع املنظمـة بـشأن األسـئلة املطروحـة               
علماً بالتقرير بتوافق اآلراء بعـد أن نظـر أعـضاؤها يف هـذه املعلومـات دون االنتقـال إىل النظـر                     

و ذكـر ممثـل كوبـا الحقـاً أن تعمـيم املعلومـات املتاحـة علـى املوقـع                    . يف مشروع املقرر املقـدم    
ارير  مـا يتعلـق بـالنظر يف التقـ    اإللكتروين للمنظمة غري احلكوميـة ال ينبغـي أن يـشكل سـابقة يف        

  .الرباعية السنوات مستقبال
  

ــة        -باء    ــدمها املنظمــات غــري احلكومي ــيت تق ــسنوات ال ــة ال ــارير الرباعي اســتعراض التق
  املركز االستشاري لدى اجمللس ذات
مــن جــدول أعماهلــا، اســتعراض التقــارير الرباعيــة      ) ب (٤نظــرت اللجنــة يف البنــد     - ٢٧

ــيت تقــدمه  ــسنوات ال ــس، يف     ال ــدى اجملل ــشاري ل ــة ذات املركــز االست ا املنظمــات غــري احلكومي
وكان معروضاً عليهـا مـذكرة مـن األمـني          . فرباير/ شباط ٧املعقودة يف   احلادية عشرة،   جلستها  

أحاطــت ) Add.1-16 و E/C.2/2011/2( تقــارير رباعيــة الــسنوات جديــدة  ٢٠٨العــام تتــضمن 
  )).هـ( ر الفصل األول، مشروع املقرر األول، الفقرةانظ( تقارير منها ٢٠٥ ــاللجنة علماً ب

 اجلديــدة املقدمــة مــن وقــررت اللجنــة أن تؤجــل النظــر يف التقــارير الرباعيــة الــسنوات   - ٢٨
 الثالث التالية، إىل حني تلقـي ردود اجلهـات املقدمـة هلـا علـى األسـئلة الـيت طرحتـها                    املنظمات

  : اللجنة، والتقارير مقدمة اجلهات التالية
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  املركز اآلسيوي للموارد القانونية  
  صندوق بيكيت للحرية الدينية  
  االحتاد الدويل للقلم  

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٥ الفترة من     املعقودة يف  ،٢٠١١ لعام   يف الدورة العادية للجنة   و  - ٢٩
املنظمـة غـري احلكوميـة خطـة        املقـدم مـن     طلـب   ال، وخالل النظر يف     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٣إىل  

ــسويد ــشاري   ال ــى املركــز االست ــأن املنظمــة عــضو يف    للحــصول عل ــة ب نظمــة امل، أُبلغــت اللجن
ــة األ اجلامعــة ــة، وهــي الــيت كــرب غــري احلكومي  مدرجــة يف القائمــة  منظمــةتــدعى اخلطــة الدولي

 ومن مث قررت اللجنة طلب تقرير مـن املنظمـة غـري احلكوميـة اخلطـة الدوليـة                 . ١٩٨١ عام منذ
التوصـية بإعـادة تـصنيف مركـز املنظمـة،      البـت يف   بغيـة  ٢٠١١لعـام   العاديـة  هتـا  دور للنظر فيـه  

  االقتــــصادي واالجتمــــاعيمــــن قــــرار اجمللــــس) ج (٦١حــــسب االقتــــضاء، وفقــــا للفقــــرة 
فربايـر، أوصـت اللجنـة    / شـباط ٧ للجنـة، املعقـودة يف    احلاديـة عـشرة   ويف اجللسة   . ١٩٩٦/٣١

القائمــة إىل منظمــة ذات مركــز بإعــادة تــصنيف مركــز اخلطــة الدوليــة مــن منظمــة مدرجــة يف  
  .))ب(الفصل األول، مشروع القرار األول، الفقرة  انظر (استشاري خاص

  
تعزيـــز فـــرع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة التـــابع إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية          -رابعاً   

واالجتماعية باألمانة العامـة وصـندوق التربعـات االسـتئماين العـام لـدعم شـبكة                
  يمية غري الرمسية للمنظمات غري احلكومية األمم املتحدة اإلقل

، نظـــرت ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاين٣١ويف االجتمـــاع األول للجنـــة، املعقـــود يف   - ٣٠
 من جدول األعمـال، تعزيـز فـرع املنظمـات غـري احلكوميـة       ٥اللجنة على حنو مشترك يف البند     

 ٨لألمـــم املتحـــدة، والبنـــد عامـــة التـــابع إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة باألمانـــة ال 
عم شـــبكة األمـــم املتحـــدة جـــدول األعمـــال، صـــندوق التربعـــات االســـتئماين العـــام لـــد  مـــن

ــة، واســتمعت إىل   اإلقليميــة ــة للمنظمــات غــري احلكومي  تقــارير شــفوية مقدمــة مــن  غــري الرمسي
  .العامة األمانة
التحـسن  أوج رحـب املمـثالن بـ   ، حيـث   وأدىل كل مـن ممثلَـي الـسودان والـصني ببيـان             - ٣١

 عـــن دعمهمــا ملواصـــلة  امللحوظــة يف عمــل الفـــرع، وشــجعا علــى مواصـــلة التقــدم، وأعربــا      
  .الفرع حتسني
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ــة    -خامساً   ــل اللجنـ ــاليب عمـ ــتعراض أسـ ــصادي   : اسـ ــرار اجمللـــس االقتـ ــذ قـ تنفيـ
، مبــا يف ذلــك عمليــة اعتمــاد ممثلــي املنظمــات ١٩٩٦/٣١واالجتمــاعي 

  ١٩٩٥/٣٠٤غري احلكومية، ومقرر اجمللس 
  

  مسائل أخرى ذات صلة    
  
  وصية من أجل حتسني أساليب عمل اللجنةت

، وعقــب مــشاورات ٢٠١١فربايــر / شــباط٧، املعقــودة يف احلاديــة عــشرةيف اجللــسة   - ٣٢
رمسية، جرى النظر يف مقترحات مقدمة من أجل حتـسني أسـاليب عمـل اللجنـة والتعجيـل                   غري

ــة اســتعراض الطلبــات  ــة علــى . بعملي  اســتخدام الوقــت املخــصص للحــوار مــع   ووافقــت اللجن
 للجنـة، املعقـودة يف      الـسادسة عـشرة   ويف اجللـسة    . املنظمات غري احلكومية هلذا الغرض حـصرا      

فرباير، وافقت اللجنة على عقد اجتمـاع غـري رمسـي بـني الـدورات قبـل بـدء الـدورة                     /شباط ٩
  . املستأنفة هبدف مواصلة مناقشتها يف املسألة

  
   التقارير اخلاصة والشكاوى املقدمة من الدول األعضاءالنظر يف  - سادساً 

  .٢٠١١مل تكن هناك تقارير خاصة معروضة على اللجنة يف دورهتا العادية لعام   - ٣٣
  

  تنظيم الدورة  -سابعا   
  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   

لفتـرة   يف ا٢٠١١عقدت اللجنة املعنية باملنظمـات غـري احلكوميـة دورهتـا العاديـة لعـام                  - ٣٤
وعقـدت اللجنـة   . ٢٠١١مـارس  / آذار٣فربايـر ويف  / شـباط ٩ينـاير إىل   / كـانون الثـاين    ٣١من  
  ).اجللسات من األوىل إىل السابعة عشرة( جلسة ١٧
، حيـث   ٢٠١٠، نائـب رئـيس دوريت اللجنـة لعـام           )بـريو (وافتتح اجللسة إدغارد برييز       - ٣٥

  .عمل أيضا بصفته رئيسا مؤقتا
ــاير، أدىل ببيــان عيــدان كرمــان  / كــانون الثــاين٣١ىل، املعقــودة يف ويف اجللــسة األو  - ٣٦ ين

وأدىل ببيـان اســتهاليل مـدير مكتــب دعـم اجمللــس االقتــصادي    . ، رئـيس اللجنــة )تركيــا(أوغلـو  
  .واالجتماعي والتنسيق بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة
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  احلضور  -بـاء   
وحضر أيضا مراقبون عن الدول األعـضاء األخـرى         .  عضوا باللجنة  ١٩الدورة  حضر    - ٣٧

باألمم املتحدة، ومراقبون عن الدول من غري األعضاء، وممثلون عـن مؤسـسات منظومـة األمـم      
: وستتاح قائمـة املـشاركني علـى املوقـع التـايل          . املتحدة، ومراقبون عن املنظمات غري احلكومية     

http://www.un.org/ecosoc/ngo.  
ــام     - ٣٨ ــا لع ــة، يف دورهت ــة   ١٣، إىل ٢٠١١واســتمعت اللجن ــثال ملنظمــات غــري حكومي  مم

وأدت املعلومات اإلضافية اليت وفرها املمثلـون       . ُمنحوا الفرصة للرد على أسئلة طرحتها اللجنة      
  . باختاذها ملقرراهتاإىل تيسري املناقشة وعمل اللجنة فيما يتعلق

  
  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   

ينـاير، انتخبـت اللجنـة عيـدان        / كـانون الثـاين    ٣١يف اجللسة األوىل للجنة، املعقودة يف         - ٣٩
 وإدغــارد برييــز ،)باكــستان(مرغــوب ســليم بــوت   مــنرئيــسا وكــالً) تركيــا(كرمــان أوغلــو 

  .نوابا للرئيس) السنغال(نصور سيس وم، )بلغاريا(ماريا بافلوفا تزوتزوركوفا ، و)بريو(
نائـب  فرباير، تقـرر أن يعمـل       / شباط ٩ للجنة، املعقودة يف     السادسة عشرة ويف اجللسة     - ٤٠

  .مقررا) باكستان (الرئيس
  

  جدول األعمال  -دال   
ينــاير، أقــرت اللجنــة جــدول / كــانون الثــاين٣١يف اجللــسة األوىل للجنــة، املعقــودة يف   - ٤١

وفيمـا يلـي    . E/C.2/2011/1 على النحو الوارد يف الوثيقـة        ٢٠١١دورهتا لعام   األعمال املؤقت ل  
  :نص جدول األعمال

  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
طلبات احلـصول علـى املركـز االستـشاري وطلبـات إعـادة التـصنيف الـواردة                   - ٣  

  :من املنظمات غري احلكومية
طلبات احلـصول علـى املركـز االستـشاري وطلبـات إعـادة التـصنيف                 )أ(    

  املؤجلة من الدورات السابقة للجنة؛
الطلبـــات اجلديـــدة للحـــصول علـــى املركـــز االستـــشاري والطلبـــات    )ب(    

  اجلديدة إلعادة التصنيف؛

http://www.un.org/ecosoc/ngo�
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الطلبــات الــواردة مــن منظمــات غــري حكوميــة هلــا مركــز استــشاري     )ج(    
ــصادي وا  ــس االقتـ ــدى اجمللـ ــات   لـ ــع منظمـ ــدجمت مـ ــاعي وانـ الجتمـ

  .حكومية أخرى ال تتمتع هبذا املركز االستشاري غري
التقارير الرباعيـة الـسنوات املقدمـة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز                    - ٤  

  :االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــات        )أ(     ــن املنظمـ ــة مـ ــسنوات املقدمـ ــة الـ ــارير الرباعيـ ــن التقـ ــل مـ املؤجـ

  احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس؛ ريغ
ــة مــــن املنظمــــات     )ب(     ــة الــــسنوات املقدمــ ــارير الرباعيــ اســــتعراض التقــ

  .احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس غري
ــصادية       - ٥   ــشؤون االقتـ ــابع إلدارة الـ ــة التـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــرع املنظمـ ــز فـ تعزيـ

  .تحدةواالجتماعية باألمانة العامة لألمم امل
تنفيـذ قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          : استعراض أساليب عمل اللجنة     - ٦  

، مبــا يف ذلــك عمليــة اعتمــاد ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة،        ١٩٩٦/٣١
  :١٩٩٥/٣٠٤ومقرر اجمللس 

  عملية اعتماد ممثلي املنظمات غري احلكومية؛  )أ(    
ــال     )ب(     ــدول أعمــ ــة يف جــ ــسائل املدرجــ ــر يف املــ ــل  النظــ ــق العامــ الفريــ

  الرمسي؛ غري
  .املسائل األخرى ذات الصلة  )ج(    
  .النظر يف التقارير اخلاصة  - ٧  
الــصندوق االســتئماين العــام للتربعــات لــدعم شــبكة األمــم املتحــدة اإلقليميــة     - ٨  

  .الرمسية للمنظمات غري احلكومية غري
  .٢٠١١جدول األعمال املؤقت ووثائق دورة اللجنة لعام   - ٩  
  .اعتماد تقرير اللجنة  - ١٠  

ــم         - ٤٢ ــة رق ــا ورد يف الورق ــا كم ــة تنظــيم أعماهل ــسها، اعتمــدت اللجن ــسة نف ، ١ويف اجلل
  .ووافقت على برنامج عملها، كما ورد يف خمطط غري رمسي
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 ٢٠١١اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا لعام   -ثامنا   
، اعتمـدت اللجنـة     ٢٠١١مـارس   /ذار آ ٣يف اجللسة السابعة عشرة للجنة، املعقودة يف          - ٤٣

  .هذا التقرير
  


